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 چکیذه
ضَد. دس حالت اٍل سِ هَجبش دس یه ساستا الىتشیه دس دٍ حالت بشسسی هیمالِ جفت ضذگی بیي سِ هَجبش پالسوای سطحی باس گزاسی ضذُ با دیدس ایي ه

وٌاسی یه دٍ هَجبش  ضَد. دس حالت دٍماًذ ٍ با تحشیه هَجبش ٍسطی اًتمال اًشطی اص ایي هَجبش بِ دٍ هَجبش وٌاسی دس طَل اًتطاس بشسسی هی( لشاس گشفتyِ)اهتذاد

ی طَلی لابل هالحظِ باضذ دیگش اًتمال اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ دّذ وِ اگش ایي فاصلِّا ًطاى هیوٌٌذ. ضبیِ ساصیی طَلی ًسبت بِ ٍسطی پیذا هیفاصلِ
ذٍى ی طَلی بیي هَجبشّا بشسٍی الیِ طال یا بدس فاصلِ ی فلضی )طال( با ضؼاع هٌاسب بِ صَست هتماسىدّذ. دس ایي ضشایط چٌاًچِ ًاًَرسُهَجبش وٌاسی سخ ًوی

   دٍباسُ جفت ضذگی اًشطی بیي ایي هَجبشّا سا ایجاد وٌذ.  خَاّذ تَاًستایي الیِ لشاس گیشد، 
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Abstract  
 

In this paper the coupling between three dielectric louded surface plasma waveguides in two cases are 

investigated. In the first case, the three waveguides are stand along each other (along y) and by exciting the 

middle one the energy transfer from this to other waveguides is investigated along the propagation direction. In 

the second case, the input face of the two sided waveguides (have lateral shift with respect to middle one) have a 

longitudinal distance from the output face of the middle one. The results obtain from the simulations show that if 

the distance is considerable no energy is transferred from the middle waveguide to sided waveguides. under this 

circumstances, when one metal nano particle with proper radius lays symmetrically in the longitudinal distance 

between these waveguides, the particle is over the thin gold layer or  the substrate (without gold layer), the 

energy coupling between excited waveguide and the sided waveguids, which are located far from that, will be 

take placed again.  

PACS No.metal nano particle, waveguides         
  قذمهم

بشای هحذٍدساصی  (SPPs) 1سطحیّای پالسیتَى پالسوَى

ٍّذایت سیگٌال ّای اپتیىی دس همیاس صیش ابؼاد طَل هَج بِ واس 

                                                 
1 - Surface plasmon-polaritons 

. پالسوَى پالسیتَى سطحی یه هَج الىتشٍهغٌاطیسی ]1[ سًٍذهی

ّای فلض جفت باضذ، وِ بِ طَس هٌسجن با ًَساًات الىتشٍىهی

-ی دس اهتذاد هشص هطتشن فلضٍ دس یه هذل هَج ]2[ ضذُ است

 پالسوَى هفیذ بَدى هَجبشّای. ]3[ یابذدی الىتشیه اًتطاس هی
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 1(DLSPPWsپالسیتَى سطحی باسگزاسی ضذُ با دی الىتشیه )

ایي ّست وِ ایي هَجبش دی  SPPی دس همایسِ با دیگش هَجبشّا

الىتشیه بِ آساًی هی تَاًذ خَاظ اپتیىی آى ًسبت بِ گشها ٍ 

جفت ضذگی ٍ . دس ایي همالِ، ]4[ تاًسیل حساس باضذاختالف پ

-آى اًتْا ٍ ابتذای اًتمال اًشطی اص یه هَجبش بِ دٍ هَجبش دیگش وِ

الىتشیه با دی تَاًذهی لشاس داسًذ ٍ ایي فاصلِ اص ّن با فاصلِ ّا

با استفادُ اص  ی فلضی )طال( پَضیذُ ضذُ باضذ.َرسُیا طال ٍ ًاً

شسسی ٍ ب بِ 3/4ٍ ًشم افضاس واهسَل (FEMسٍش الواى هحذٍد )

ابتذا جفت ضذگی ضاس اًشطی . اینضبیِ ساصی سِ بؼذی پشداختِ

 سِدس ایي حالت وِ هَجبش دس ًظش گشفتِ ضذُ است،  بیي سِ

اص یىذیگش لشاس داسًذ  nm100ی بِ فاصلِ دس یه اهتذاد ٍ هَجبش

دٍ  . سپسضَدٍ اًتمال اًشطی بیي سِ هَجبش بِ خَبی هطاّذُ هی

دس ساستای  nm10000ی هَجبش وٌاسی هَجبش ٍسطی سا بِ اًذاصُ

y هَجبش ٍسطی دس ساستای  ىِبشین بطَسیبِ جلَ هیy  تا  0اص

nm20000  تا  10000ٍ دٍ هَجبش وٌاسی اصnm40000 ذٌباضهی ،

ضَد هطاّذُ هی nm20000ّای بیطتش اص دس ایي حالت دس طَل وِ

ضَد وٌاسی هٌتمل هی ِ دٍ هَجبشوِ ضاس اًشطی اص هَجبش ٍسطی ب

-هی اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ هَجبش وٌاسی اًشطی وِ ّواى تمسین

-ٍ ًتایج ًطاى هی اًجام ضذُ µm55/1 ایي واس دس طَل هَج باضذ.

بْتشیي ػولىشد سا داسد. ّوچٌیي  µm 55/1 دّذ وِ طَل هَج

سٍی فلض بْتشیي  2الىتشیهبشای پل دی nm600ضخاهت ٍ ػشض 

وٌاسی سا دس ساستای  دّذ. دس اداهِ دٍ هَجبشد سا ًطاى هیػولىش

وٌین دّین ٍ هطاّذُ هیشاس هیاًتطاس با فاصلِ اص هَجبش ٍسطی ل

پَضیذُ ضذُ  بستش الىتشیهطال ٍ چِ با دی الیِ ایي فاصلِ با وِ

بِ دٍ وِ ضاس اًشطی اص هَجبش ٍسطی  ّای طَلیباضذ، دس فاصلِ

)دس فاصلِ بضسي بیي اًتْای  ضَدل ًویهَجبش وٌاسی بِ خَبی هٌتم

هَجبش وٌاسی( ٍجَد یه ًاًَ رسُ  هَجبش ٍسطی تا ابتذای دٍ

    وِ ایي اًتمال اًشطی بِ خَبی اًجام ضسَد. ضَد،فلضی باػث هی

  معرفی ساختار

 الىتشیه با ساختاس بشسسی ضذُ دس ایي همالِ ضاهل یه بستش دی

                                                 
1 - Dielectric Loaded Surface plasmon-polariton 

Waveguides 
2 - Dielectric Ridge  

ًاهحذٍد ٍ دس  Xوِ دس ساستای  4n=6/1 با ضشیب ضىست

طال با ضشیب ضىست ی یه الیِ باضذ.ًین ًاهحذٍد هی Zساستای

5/11i+55/0=3  n باضخاهتnm100  وِ دس ساستایX  ًاهحذٍد

 هَجبش سِی طال بشسٍی الیِ  ضَد.بش سٍی آى ًطاًذُ هیباضذ، هی

ٍلی سطح همطغ  n 2= 535/1ت ضشیب ضىسپلیوش با  با هحیط

گیشد. دس ایي ساختاس ا احاطِ وشدُ لشاس هیهشبی وِ اطشاف آًشا َّ

افتذ. دس اتفاق هی yدس ساستای هحَس  SPPساستای اًتطاس اهَاج 

دس ًظش گشفتِ ضذُ است. هٌظَس اص هذ  TM0ی ایي همالِ هذ پایِ 

TMِی ، دس ایي ساختاس ٍجَد هَلفX ِی هیذاى هغٌاطیسی ٍ هَلف

y   ٍz  هیذاى الىتشیىی هذSPP ٍجَد پلیوش باػث  يّوچٌی .است

ٍ هحذٍدساصی  ی طالبشسٍی الیِ تمَیت اهَاج پالسوای سطحی

 ضَد.هی  x ٍzبْتش هذ هَجبش دس دٍ بؼذ 

  
 هَسد بشسسی DLSPPW:یه ًوا اص سطح همطغ ساختاس 1ضىل

 شبیه ساصی انتشاس موج دس این موجبشها

باا ػاشض ٍ ضاخاهت    دس ابتذا سِ هَجبش پلیوش سا دس یه اهتذاد ٍ 

nm600 وٌین. با تٌظاین  ضبیِ ساصی هی بشسٍی طال  بِ هَاصات ّن

-های  ،تاباًینًَس هی هَجبش ٍسطیبِ  ی ػشضی بیي هَجبشّافاصلِ

. اگاش  سا هَسد بشسسی لشاس دّاین  ّاهَجبش تَاًین جفت ضذگی ایي 

ٍ طَل هاَج ًاَس فاشٍدی     nm100 ّاهَجبش بیي ػشضی یفاصلِ

µm55/1،اس اًاشطی دس  وٌین واِ ضا  هطاّذُ هی باضذnm100  اٍل

دس  ضَدباضذ سپس هطاّذُ هیهی ٍسطیدس هَجبش  طَل هَجبشّا

nm1800  ضاَد ٍ  های  بِ دٍ هَجبش وٌاسی هٌتمل واهال ضاس اًشطی

 واهال دس هاَجبش ٍساطی    بِ طاَس  دٍباسُ ضاس اًشطی nm4000دس 

 ( سا باّن همایسِ وٌیذ.4) ( 3ٍ(، )2) ّایگیشد، ضىللشاس هی
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هَجبش با  سِبشای  nm100دس طَل  yتَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  :2ضىل

ٍ طَل هَج ًَس nm100ی بیي دٍ هَجبشٍ فاصلِ nm600ػشض ٍ ضخاهت 

 است. µm 55/1 فشٍدی

                         

با هَجبش  بشای سِ nm1800دس طَل  y: تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای 3ضىل

 وٌاسی هٌتمل دٍ هَجبش ضاس اًشطی دس ایي طَل اًتطاس بِ (.2هطخصات ضىل)

 ضذُ است.

                        

هَجبش با  بشای سِ nm4000دس طَل  y: تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای 4ىلض

 یي طَل اًتطاس واهال بِ هَجبش ٍسطی(. ضاس اًشطی دس ا2هطخصات ضىل)

 هٌتمل ضذُ است.

دس ساستای  nm10000ی سا بِ اًذاصُ دٍ هَجبش وٌاسی هَجبش اگش

اص  yطَسی وِ هَجبش ٍسطی دس ساستای بِ ببشینبِ جلَ  (yاًتطاس )

لشاس  nm40000تا  10000ٍ دٍ هَجبش وٌاسی اص  nm20000تا  0

   بیي یوٌین وِ  دس فاصلِهطاّذُ هی دس ایي حالت ذ،ٌباضداضتِ 

ی بیي دس هَجبش ٍسطی ٍ دس فاصلِضاس اًشطی  nm10000تا  0

ضَد ٍ ضاس اًشطی بیي سِ هَجبش تمسین هی nm20000تا  10000

هطاّذُ  اًتطاسی اًشطی تمسین nm20000بیطتش اص ّای دس فاصلِ

ضاس اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ هَجبش وٌاسی  یؼٌی ضَدهی

ایي  ضَد.اًشطی حول هی ،ٍ تَسط ایي دٍ هَجبش ضَدهٌتمل هی

 .( ًطاى دادُ ضذُ است7( ٍ )6(، )5)ّای ضىلب دس هطل

                

بشای سِ هَجبش با ػشض  nm9000دس طَل  yاًشطی دس ساستای  تَصیغ :5ضىل

ٍ دٍ هَجبش وٌاسی اص  nm20000تا  0وِ هَجبش ٍسطی اص  nm600ٍ ضخاهت 

      .است µm 55/1 باضذ ٍ طَل هَج ًَس فشٍدیهی nm40000تا  10000

             
بشای سِ هَجبش با  nm12000دس طَل  y: تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای 6ضىل

 (.5)هطخصات ضىل 

                
بشای سِ هَجبش با  nm20500دس طَل  y: تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای 7ضىل

 (.5هطخصات ضىل )

 اگش دس ساستای اًتطاس بیي دٍ هَجبش وٌاسی ٍ هَجبش ٍسطی فاصلِ

ضَد باضذ ٍ سطح صیشیي ایي فاصلِ اص جٌس طال باضذ، هطاّذُ هی

ضاس اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ  بیي آًْا صیاد طَلی ّایتا فاصلِ

باضذ هٌتمل هَجبش وٌاسی بِ ایي دلیل وِ سطح صیشیي اص فلض هی

ی طَلی فاصلِاگش  (9( ٍ )8ّای )ضَد، تا ایي وِ هطابك ضىلهی

ضَد دیگش اًتمال  nm9500ٍ هَجبش وٌاسی بیي هَجبش ٍسطی ٍ د

گیشد. دس ای وٌاسی صَست ًویاًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ هَجبشّ

اگش دس ساستای اًتطاس، بیي هَجبش ٍسطی ٍ دٍ هَجبش  ایي ضشایط

ی فلضی )طال( بِ ضؼاع یه ًاًَ رسُ (10وٌاسی هطابك ضىل )

nm100 ِضاس  وٌین وِلشاس دّین، هطاّذُ هیی طال بشسٍی الی

  ضَد.اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ هَجبش وٌاسی هٌتمل هی

                   
با ػشض  بشای سِ هَجبش nm5000دس طَل  yاًشطی دس ساستای  : تَصیغ 8ضىل

ٍ دٍ هَجبش وٌاسی اص  nm5500تا  0وِ هَجبش ٍسطی اص  nm600ٍ ضخاهت 

 .است µm 55/1 باضذ ٍ طَل هَج ًَس فشٍدیهی nm40000تا  15000
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بشای سِ هَجبش با  nm16000دس طَل  y: تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای 9ضىل

 .(8هطخصات ضىل )

                      

بشای سِ هَجبش  nm16000دس طَل  y: تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای 10ضىل

یي هَجبش ( فمط با ایي تفاٍت وِ دس ساستای اًتطاس ب8با هطخصات ضىل )

 ٍسطی ٍ دٍ هَجبش وٌاسی یه ًاًَ رسُ طال لشاس گشفتِ است.

حال گش دس ساستای اًتطاس بیي دٍ هَجبش وٌاسی ٍ هَجبش ٍسطی 

 الىتشیهسطح صیشیي ایي فاصلِ اص جٌس دیی طال ًباضذ ٍ الیِ

خیلی ووتشی  طَلی ّایفاصلِ ضَد دسبستش باضذ، هطاّذُ هی

اص هَجبش ٍسطی بِ دٍ  تَاًذهی ًسبت بِ حالت لبل ضاس اًشطی

ی طَلی ( اگش فاصل11ِ) هطابك ضىلضَد. هی هَجبش وٌاسی هٌتمل

ضَد دیگش اًتمال  nm3000بیي هَجبش ٍسطی ٍ دٍ هَجبش وٌاسی 

گیشد. اًشطی اص هَجبش ٍسطی بِ هَجبشّای وٌاسی صَست ًوی

حال اگش دس ساستای اًتطاس، بیي هَجبش ٍسطی ٍ دٍ هَجبش وٌاسی 

 nm100ی فلضی )طال( بِ ضؼاع ( یه ًاًَ رس12ُطابك ضىل )ه

ضاس اًشطی اص هَجبش  وٌین دس ایي ضشایطلشاس دّین، هطاّذُ هی

ػلت ایي اهش ایي  ضَد.تَاًذ بِ دٍ هَجبش وٌاسی هٌتمل هی ٍسطی

ن است وِ اهَاج پالسوای سطحی هٌتطش ضذُ سٍی الیِ طال هستمی

 رسُ طال با لطش هٌاسب سساًذُ ٍیا غیش هستمین خَد سا بِ ًاًَ 

ضَد. ایجاد پشاوٌذگی تطذیذ ث تطذیذ پالسوای سطحی آى هی باػ

یافتِ تَسط ًاًَ رسُ طال بِ اًتمال اًشطی بِ دٍ هَجبش وٌاسی وِ با 

تَاى دس ػول هی وٌذ.فاصلِ هٌاسب دس جلَ آى لشاس داسًذ ووه هی

ضسی یا لیتَگشافی ًاًَرسُ سا با ایجاد ضشایط هٌاسب تَسط اًبشن لی

    لشاسداد. ی هٌاسب بیي هَجبشّاپشتَالىتشًٍی دس فاصلِ

  

         
بشای سِ هَجبش با  nm6000دس طَل  y: تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای 11ضىل

ٍ دٍ هَجبش  nm700تا  0وِ هَجبش ٍسطی اص  nm600ػشض ٍ ضخاهت 

هَجبش ٍسطی ٍ  بیي یباضذ ٍ ّوچٌیي فاصلِهی nm40000تا  3700وٌاسی اص 

باضذ ٍ طَل هَج ًَس       الىتشیه هیجٌس دیدٍ هَجبش وٌاسی اص 

 .است µm 55/1فشٍدی

       
 با بشای سِ هَجبش nm6000دس طَل  yتَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  :12ضىل

هَجبش  ( فمط با ایي تفاٍت وِ دس ساستای اًتطاس بیي11هطخصات ضىل )

 یه ًاًَ رسُ طال لشاس گشفتِ است. ٍسطی ٍ دٍ هَجبش وٌاسی

 نتیجه گیشی
دس ایي همالِ اثش پشاوٌذگی پالسوای سطحی ًاًَ رسُ فلضی )طال( 

پلیوش بِ دٍ  -با ساختاس فلض SPPبشسٍی اًتمال اًشطی اص یه هَجبش

ّای طَلی هختلف ًسبت بِ ّن هَجبش با ّویي جٌس وِ با فاصلِ

هْن ایي تحمیك وِ بش  اًذ، بشسسی ضذُ است. ًتیجِلشاس گشفتِ

دّذ وِ ًاًَ رسُ اساس ضبیِ ساصی سِ بؼذی اًجام ضذُ، ًطاى هی

وِ دس اهتذاد اًتطاس ٍ بیي خشٍجی هَجبش ٍسطی ٍ ٍسٍدی  فلضی

ی طال یا بذٍى ایي الیِ( لشاس گشفتِ دٍ هَجبش وٌاسی )بشسٍی الیِ

-بخَبی اًتمال ٍ جفت ضذگی اًشطی سا بیي ایي هَجبشّا اًجام هی

ضذگی ایي هَجبشّا  رسُ اهىاى جفت ّذ. دس حالیىِ بذٍى ایيد

ایي پذیذُ بخاطش تحشیه ٍ تطذیذ پالسوای سطحی  ٍجَد ًذاسد.

   باضذ.ًاًَ رسُ طال هی
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